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KBO Dongen 
 
 

BESTUUR: 
Voorzitter: Rian Driessen     Torenstraat 10  5104 GG  0620737833 
Secretariaat: Gerard Schattefor   Lijsterlaan 11      5104 PE   316212        
Penningmeester: Johan de Hoon     Stoomberg 27  5101 AA   321353 
Commissieleden: Ellie Hamelinck        Beneluxlaan 2        5101 ZD   316821 

Helmy Klijn               Wezeldonk 13         5103 EV    315906 
Henk van Os     Rosariopark 91         5104 HW  318275 
Jeannie Segers         Stoomberg 19                5101 AA   0640283430 

 
Secretariaat:  Lijsterlaan  11 5104 PE DONGEN 
e-mail secretariaat kbo.dongen@outlook.com 
 
Bankrekeningnummer KBO Dongen: NL 19 Rabo 0111 9218 05 
 
 
 
KƵĚĞƌĞŶƐŽŽƐ�͚ĚĞ�>ĞĞƐƚ͛: Nieuwstraat  7, 5104 HA 313940  
Beheerder  Helmy Klijn  315906  
 
 
Ledenadministratie en aanmelden nieuwe leden: 
Ellie Hamelinck   Beneluxlaan 2  5101 ZD       0162316821 
e-mail    kbo-leden@ziggo.nl    
 
Webmaster: Rian Driessen Torenstraat 10         5104 GG      0620737833 
Website:    www.kbo-dongen.nl 
Volg ons ook op facebook:  KBO Dongen 
 
REDACTIE:  Rian Driessen, Ellie Hamelinck, Gerard Schattefor 
 
De KBO heeft een samenwerkingsverband met SWOD ʹ SOBG in de  
Seniorenraad in Dongen ʹ zie  www.seniorenraaddongen.nl 
 
Voor ouderenadvies kunt u contact opnemen met secretariaat KBO of 
Stichting Welzijn Ouderen (SWOD) telefoon 0162 375296, (tussen 9.00 ʹ 12.00 uur) 
adres: kantoorruimtes  Dongepark 1.    



Van het Secretariaat:  
Overleden:  
Dhr. Bart van Strien   Bolkensteeg 1a 80 jaar 
�Śƌ͘�WŝĞƚ�ŝŶ�͛ƚ�'ƌŽĞŶ   Volckaert 97 jaar 
Mw. Wies Grootzwagers-van der Ven Rijnstraat 25 88 jaar 
Mw. Jana Akkermans-ŝŶ�͛ƚ�'ƌŽĞŶ  Volckaert 101 jaar 
 
Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering. 

 

Nieuw:      bode: 
Dhr. Walter Ansems  Dr. W. Dreeslaan 32 E. Hamelinck 
Mw. Annie Meijeren-Ackermans Dr. W. Dreeslaan 32 E. Hamelinck 
Fam. J. Krol-van Baal  Dongepark 14  M. Stitzinger 
Mw. Adje Berghmans  Dongepark 18  M. Stitzinger 
 
Verhuisd: 
Mw. C. Mols  St. Josephstraat 46  J. Weterings 
naar:     Schoolstraat 13, 5104 JN  M. Stitzinger 
Fam. P. van Dongen Kloosterpad 3a   C. Groenendaal 
naar:    Esdoornstraat 2, 5104 CZ  C. Willemse 
Mw. R. Brokx-Vermeeren Rosariopark 50   R. v.d. Reijen  
 
De volgende nummers:  
Het januari-nummer 2022 van Ons Eigen Venster wordt bij u thuis bezorgd  
vanaf woensdag 29 december.  
 
*************************************************************** 

*DDW�8�YHUKXL]HQ�« 
of heeft u een nieuw e-PDLODGUHV�« 

WHOHIRRQQXPPHU« 
geef dit a.u.b. door aan onze 

Ledenadministratie 
kbo-leden@ziggo.nl 
of bel 0162 316821 



Algemene Ledenvergadering 2021 
 
Voor het eerst in ruim 2 jaar kon op 12 oktober jl. eindelijk weer een 
Algemene Ledenvergadering worden gehouden in de 
Cammeleur. 
De voorzitter toonde zich verheugd hierover, toen hij in 
zijn openingswoord de 54 aanwezige leden welkom heette.  
Zoals het hoort op een Algemene Ledenvergadering, werd 
via een aantal vaste agendapunten, door het bestuur 
verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. 
 

Na de opening van de vergadering, nam de secretaris als 
eerste het woord. Hij gaf een overzicht van de 
bestuursactiviteiten in het afgelopen jaar. Ondanks de 
corona-beperkingen, kon het bestuur toch de nodige 
overleggen en besprekingen voeren, onder meer met KBO 
Brabant, de SWOD en de gemeente. Omdat er geen 
verenigingsactiviteiten mogelijk waren, zijn er bij enkele 

speciale feestdagen, zoals Sinterklaas en Kerstmis, attenties verstrekt aan de 
leden. Daarnaast is de interne organisatie van het bestuur gestructureerd, 
waardoor er nu vier commissies actief zijn binnen het bestuur, elk binnen een 
eigen taakgebied. 
 
Vervolgens werd door de penningmeester verslag gedaan 
over de financiële situatie van de vereniging. Het boekjaar 
van de vereniging eindigde met een positief saldo. Mede 
daardoor kon de contributie voor volgend jaar, worden 
gehandhaafd op het niveau van dit jaar. Het deel dat 
hiervan aan KBO Brabant moet worden afgedragen, wordt 
volgend jaar wel hoger. 
De Kascommissie heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd. 
Door de aftredende Mevr. Broeders van de Kascommissie, wordt de 
penningmeester gecomplimenteerd met diens keurige, overzichtelijke en 
correcte financiële administratie. Haar vacature in de Kascommissie is 
intussen vervuld door Mevr. Meijer.  
 
Door de Reiscommissie konden in het afgelopen jaar geen reizen worden 
georganiseerd, vanwege de corona-beperkingen. Verder is gebleken, dat het 



beter is om voortaan geen meerdaagse reizen meer te organiseren, omdat 
daar maar heel weinig belangstelling voor is. Daarnaast zal de Reiscommissie 
het komend jaar ook dagreizen organiseren, waarin maar één maaltijd is 
ǀŽŽƌǌŝĞŶ͕�ǌŽĚĂƚ�ĚĞ�ŬŽƐƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ǌŽ͛Ŷ�ƵŝƚƐƚĂƉũĞ�ǁĂƚ�ůĂŐĞƌ�ŬƵŶŶĞŶ�ďůŝũǀĞŶ͘ 
 
Ook voor de Activiteiten van de vereniging, gooiden de corona-beperkingen 
roet in het eten: er kon niets worden georganiseerd. Pas in september jl. kon 
voor het eerst een muziekbingo worden georganiseerd. 
 

De statuten van de vereniging schrijven voor, dat 
elk bestuurslid na een bepaalde periode moet 
aftreden, maar zich wel herkiesbaar mag stellen. 
Voor dit jaar waren hierdoor aan de beurt:  
de heer R. Driessen,  mevr. H. Klijn en de heer       
H. van Os. Door middel van handopsteken, werden 
zij alle drie herkozen in het bestuur. 
Verder werd definitief afscheid genomen van 
mevr. T. Verharen, die na 18 jaar bestuurswerk 
aftrad en van de heer P. van Hoppe, die vanwege 
ziekte moest stoppen met het bestuurswerk.        

De voorzitter dankte deze twee 
bestuursleden voor hun werk voor 
de vereniging. Door mevr. Teunen 
van KBO Brabant, werd mevr. 
Verharen geprezen voor haar 
jarenlange inzet voor de vereniging, 
reden waarom zij de zilveren 
herinneringsspeld van KBO Brabant 
ontving. 
 
Bij de rondvraag, maakten enkele 
leden van de vereniging gebruik van hun recht om vragen te stellen aan het 
bestuur en werd ook waardering uitgesproken naar het bestuur. 
Daarna werd door de voorzitter de vergadering gesloten. 
 
De middag werd nog even voortgezet met een foto-presentatie door de heer 
A. Hessels, die liet zien hoe het straatbeeld in Dongen in de loop der jaren is 
veranderd.  



KERSTVIERING 

De kerstviering voor onze leden wordt dit jaar  
gehouden op: 
 
dinsdag 21 december 
 
 in de Cammeleur, Hoge Ham 126. 
 
 
De zaal gaat open om 11.30 uur.  
 
12.00 uur:   Welkom door de voorzitter 
  daarna een gezamenlijke kerstlunch. 
 
13.00 uur: Kerstbezinning met medewerking van 
  het gelegenheidskoor. 
 
14.00 uur: 1ste gedeelte van de kerstvoorstelling 
  door toneelvereniging DIO. 
 
   
�ĂĨĠ��͚,Ğƚ�ŽƵĚĞ�<ƌƵŝŬũĞ͛�ĚŽŽƌ��ŶũĂ�DĞŝũĞƌ͘ 
 
In het dorpscafé komen elke dag de vaste gasten.  
Als een vaste gast een verscheurde folder vindt, is dat reden voor verwarring. 
Opeens duikt er een vreemd persoon op, die zich raar gedraagt. Iedereen wil 
daar het fijne van weten.  
En dan de blind date van Petra, dat vinden ze allemaal spannend. 
 
14.45 uur: pauze, met een kopje koffie of thee. 
 
15.15 uur 2de gedeelte van de kerstvoorstelling 
 
  �ĂĨĠ��͚,Ğƚ�ŽƵĚĞ�<ƌƵŝŬũĞ͛ 
 
16.15 uur: Kerstwens en sluiting door onze voorzitter. 
 



De rolverdeling is als volgt: 
Jacqueline, café eigenaresse  Marian Zwaans. 
Jan, dronkaard     Piet van Ham. 
Leon, kleine crimineel   Kees van Loon. 
Isa, een beetje dom   Maria van Riel. 
Inspecteur de Kok (Shirley)  Toos de Bont. 
Marja, moeder van Leon  Mary Rutten. 
Petra, vrolijke jonge meid  Annie Peeters. 
Spion (Henry)    Dré Brouwers. 
 
Achter de schermen   Leontine van Erven. 
Decorbouw    Jan van Erven. 
Grime en souffleur   Ine van Beijsterveld. 
Regisseur    Dré Brouwers. 
  
Deze kerstviering met lunch is alleen toegankelijk voor leden die zich hebben 
aangemeld. 
h�ŬƵŶƚ�ǌŝĐŚ�ĂĂŶŵĞůĚĞŶ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ďĞĚƌĂŐ�ǀĂŶ��Φ�ϭϱ͕ϬϬ�ƉĞƌ�ƉĞƌƐŽŽŶ�ŽǀĞƌ�ƚĞ�
maken op de bankrekening van KBO Dongen: 

NL 19 RABO 0111921805 
met vermelding van Kerstviering, uw naam en adres. 
U kunt betalen tot 12 december. Uw betaling geldt als inschrijving . 
 
Dit alles onder voorbehoud dat alles zo door kan gaan i.v.m. corona. 
 



Van 18 t/m 23 januari 2022 vindt in het NH Conferentie Centre Koningshof 
Veldhoven  de Seniorenexpo plaats. Deze expo is een beurs waar men 
uiteenlopende producten en diensten kan vinden gericht op de oudere 
consument.  

Er is veel te beleven en te zien op het gebied van:  
Wonen en leven 
Alles op het gebied van huis en tuin, onderhoud en inrichting. 
Reizen  
Reizen in eigen land maar ook daarbuiten. 
Gezondheid en beweging 
Gezond eten en drinken en verantwoord bewegen. 
Mode en beauty 
De laatste trends van mode en persoonlijke verzorging. 
Informatie 
Er is informatie en advies met betrekking tot ouderenbelangen. 
Hobby en creativiteit 
De laatste trends, producten, technieken en toepassingen vind je op de expo. 
 
Tijdens deze beurs wordt in de grote zaal voor de nodige ontspanning en 
amusement gezorgd. 
 
Op dinsdag 18 januari organiseert KBO Dongen een busreis naar deze expo. 
 
�Ğ�ƉƌŝũƐ�ǀŽŽƌ�ĚĞǌĞ�ƌĞŝƐ�ŝŶĐůƵƐŝĞĨ�ĞŶƚƌĞĞ�ďĞĚƌĂĂŐƚ�Φ�ϳ͕ϬϬ�ƉĞƌ�ƉĞƌƐŽŽŶ͘ 
Het entreebewijs ontvangt u in de bus. 
 
Op 18 januari vertrekt de bus: 

om 9.00 uur bij Sporthal De Salamander 
om 9.10 uur bij café De Viersprong.  
vertrek uit Veldhoven om 15.00 uur. 

 
 



 
 
Indien u wilt deelnemen aan het bezoek aan deze expo gelieve u per persoon 
Φ�ϳ͕ϬϬ�over te maken op de rekening van KBO DONGEN. 
Graag vóór 23 december a.s. 
 
 Bankrekening nummer KBO:  NL 19 RABO 01119 218 05 

 

Gelieve bij overboeking uw opstapplaats te vermelden: 

De Salamander of De Viersprong 

 

 
Wij wensen de deelnemers aan deze reis een aangename dag toe. 
 
 
In verband met Corona moeten wij een voorbehoud maken  
en zullen wij ons aan de dan geldende richtlijnen houden. 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Twee QR codes op één mobieltje 
Van een KBO-lid uit Waalwijk ontvingen wij een handleiding hoe je twee QR 

codes op één mobiel kunt maken voor een coronatoegangsbewijs.  

Handig voor bijvoorbeeld een echtpaar met maar één mobiele telefoon of 

voor iemand die met zijn vader/moeder - die geen smartphone heeft 

- eropuit wil en de code nodig heeft in de horeca. 

Het werkt als volgt: 

Handleiding hoe u de QR-code van het coronatoegangsbewijs op uw 
smartphone krijgt  

Naast de persoonlijke corona-app kunt u ook de papieren QR-code 

downloaden op uw smartphone. Dit is niet als vervanging, maar als 

aanvulling, zodat u bijvoorbeeld voor uw partner ook de code beschikbaar 

heeft als deze geen smartphone (bij zich) heeft. Voor zowel het Nederlandse 

coronatoegangsbewijs als het internationale vaccinatiebewijs.  
Niet nodig:  

- app Corona-check  

- printer  

Wél nodig:  

- computer of laptop met internet  

- smartphone met e-mail  

  

Werkwijze, stappen A en B:  

  

A. QR-code downloaden op uw computer of laptop  
Eerst gaan we op de website de QR-code downloaden naar uw computer of 

laptop.  

1. Op uw computer of laptop gaat u naar www.coronacheck.nl/print  

2. �ĂŶǀŝŶŬĞŶ�͞/Ŭ�ŚĞď�ĚĞ�ƉƌŝǀĂĐǇǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�ŐĞůĞǌĞŶ�ĞŶ�ďĞŐƌŝũƉ�ŚŽĞ�
�ŽƌŽŶĂ�ŚĞĐŬ�ŵŝũŶ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ŐĞďƌƵŝŬƚ͟� 

3. �ƌƵŬ�ŽƉ�ĚĞ�ŬŶŽƉ�͞sŽůŐĞŶĚĞ͟� 
4. <ŝĞƐ�͞�ĞŶ�ǀĂĐĐŝŶĂƚŝĞďĞǁŝũƐ͟� 
5. Login met uw DigiD, met de app of sms-controle  

6. U komt in het scherm met de data van de vaccinaties, druk op de knop 

͞DĂĂŬ��ĞǁŝũƐ͟� 
7. <ŝĞƐ�͞KƉĞŶ�W�&͟� 



8. Rechtsboven kiest u voor downloaden of voor de printer:  
Kiest u voor downloaden (is makkelijkst!), sla dan het document op, 
bijvoorbeeld als:  
͞YZ-code Pieƚ͘͟�^ůĂ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ŽƉ�ŝŶ�ĚĞ�ŵĂƉ�͞DŝũŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ͘͟� 
Let op: als u de printer heeft gekozen, moet u niet de blauwe knop 
͞�ĨĚƌƵŬŬĞŶ͟�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘��ĞƌƐƚ�ŬŝĞƐƚ�Ƶ�ďŽǀĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ůŝŶŬĞƌ�ŬŽůŽŵ�ďŝũ�
͞�ĞƐƚĞŵŵŝŶŐ�ŽĨ�ƉƌŝŶƚĞƌ͟�ŝŶ�ƉůĂĂƚƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽƉƚŝĞ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŶĂĂŵ�ǀĂŶ�Ƶǁ�
priŶƚĞƌ�ĚĞ�ŽƉƚŝĞ�͞KƉƐůĂĂŶ�ĂůƐ�W�&͘͟��ůƐ�Ƶ�ĚĂƚ�ŚĞĞĨƚ�ĂĂŶŐĞƉĂƐƚ͕�ĚƌƵŬƚ�Ƶ�
ĚĂĂƌŶĂ�ŽƉ�ĚĞ�ďůĂƵǁĞ�ŬŶŽƉ�͞KƉƐůĂĂŶ͟�ĞŶ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĚĞ�ůŽĐĂƚŝĞ�ŬŝĞǌĞŶ�ǁĂĂƌ�Ƶ�
het document wilt opslaan. U kunt voor het opslaan uw naam in de 
bestandsnaam erbij zetten. Zo kunt u bijvoorbeeld het ďĞƐƚĂŶĚ�͞YZ-code 
WŝĞƚ͟�ŶŽĞŵĞŶ�ĞŶ�ĚĞǌĞ�ŽƉƐůĂĂŶ�ŝŶ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ĚĞ�ŵĂƉ�͞DŝũŶ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ͘͟� 

B. QR-code mailen en ontvangen op uw smartphone  
Nu gaan we een e-mail aan onszelf sturen zodat de QR-code beschikbaar is op 
de smartphone.  
  
1. Maak op uw computer of laptop een e-mail bericht aan met uw eigen e-

mail adres als ontvanger (het e-mail adres dus dat u op uw smartphone 
gebruikt)  

2. sŽĞŐ�ĂůƐ�ďŝũůĂŐĞ�ŚĞƚ�ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ�ďĞƐƚĂŶĚ�͞YZ-ĐŽĚĞ�WŝĞƚ͟�ƚŽĞ͕�ŽƉ�ƚĞ�ŚĂůĞŶ�
ďŝũ�͞DŝũŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ͟�;ŽƉ�Ƶǁ�ĐŽŵƉƵƚer/laptop)  

3. Op uw smartphone kunt u de e-mail openen  
4. KƉĞŶ�ŽĨ�ĚŽǁŶůŽĂĚ�ĚĞ�ďŝũůĂŐĞ�;͞YZ-ĐŽĚĞ�WŝĞƚ͟Ϳ͘��ŝƚ�ďĞƐƚĂŶĚ�ǁŽƌĚƚ�ĚĂŶ�ŽƉ�

uw smartphone opgeslagen op een plek die u zelf kunt kiezen, vaak bij 
͞DŝũŶ�ďĞƐƚĂŶĚĞŶ͟�ĞŶͬŽĨ�͞�ŽǁŶůŽĂĚƐ͟� 
  

Als u nu de QR-code moet laten zien, dan kunt u deze openen op uw 
ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ�ĚŽŽƌ�ďŝũ�Ƶǁ�ďĞƐƚĂŶĚĞŶ�;ďŝũ�͞DŝũŶ�ďĞƐƚĂŶĚĞŶ͟�ĞŶͬŽĨ�
͞�ŽǁŶůŽĂĚƐ͟Ϳ�ĚĞǌĞ�ƉĚĨ�ƚĞ�ŽƉĞŶĞŶ͘�>Ğƚ�ĚƵƐ�ǀŽŽƌĂĨ�ŐŽĞĚ�ŽƉ�ǁĂĂƌ�Ƶ�ĚĞǌĞ�
documenten plaatst en hoe u deze kunt vinden.   
  
Ook kunt u de QR-code altijd vinden via uw e-mail programma, zolang u uw  
e-mail bericht niet verwijdert. Gewoon het bericht openen en de pdf openen.  



Bolkensteeg 17 Dongen
Tel. 0162-315374

Tramstraat 87 5104 GJ
Dongen

Tel. 0162-31 24 98
E-mail: info@gertdepee.nl

Kaasland Dongen
!""#$%&'($#)*+,

Uw delicatessewinkel voor; 
versgebrande nootjes, Holland-
se en buitenlandse kazen, 
Tapas en vleeswaren.

Like ons op 
Facebook!



Een ontmoeting met  
Ans Jansen-de Bresser 
 
Wauw! Is mijn eerste reactie als ik op het 
afgesproken tijdstip het prachtige 
appartement aan de Hoge Ham betreed en 
de bewoonster ervan, Ans Jansen-de 
Bresser, begroet. Wat een prachtig 
appartement! 
Nadat ik ben bekomen van haar fraaie 
onderkomen, nemen Ans en ik plaats aan 
de grote eetkamertafel. 
Ans heeft het gesprek vooraf goed 
voorbereid, want zij heeft maar liefst 2 

ƉĂŐŝŶĂ͛Ɛ�ǀŽů�ŵĞƚ�ĂĂŶƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶ�ǀŽŽƌ�ǌŝĐŚ�ůŝŐŐĞŶ͘�DĞƚ�ŚĂĂƌ�ŝŶƐƚĞŵŵŝŶŐ�ďĞŐŝŶ�
ik, zoals ik altijd doe, met haar jeugdjaren. 
 
Jeugd 
Ans werd op 25 juli 1940 als jongste in een gezin van 9 kinderen geboren in 
Tilburg. Toen Ans 1 jaar was, overleed haar vader en bleef haar moeder met 
9 kinderen achter; 6 jongens en 3 meisjes, waarvan de oudste 10 jaar was. 
Drie jongens werden ondergebracht bij familie en Ans kwam in het gezin van 
een tante, een zus van haar moeder, terecht. De man van deze tante was 
industrieel en de eigen 6 kinderen gingen naar kostschool. Ans bleef daar tot 
haar 4e jaar. Daarna ging zij weer terug naar haar moeder en ook haar broers 
kwamen weer thuis wonen. 
Na de kleuterschool, lagere school en huishoudschool volgde Ans een 4-jarige 
opleiding als coupeuse bij de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk in Tilburg. 
Omdat haar oudere zus naar Canada vertrok, nam Ans haar plaats in om haar 
moeder te helpen. Ans herinnert zich nog de vele overalls die zij toen voor 
haar broers naaide.  
Omdat de boerderij waar zij woonden vanwege stadsuitbreiding aangekocht 
werd door de gemeente, verhuisde het gezin naar de andere kant van Tilburg 
naar de Dongenseweg tegenover de Coca-Cola. Intussen had zij verkering 
gekregen met Leo Jansen, zoon van een tuinder. Ook het bedrijf van de 
ouders van Leo werd om diezelfde reden aangekocht door de gemeente en 
zo kwam het gezin van Leo ook aan de Dongenseweg terecht. Na 5 jaar 
verkering trouwden ze en omdat er nog geen woonruimte was, richten zij in 



 0162-456592 
 info@vanmooktouringcars.nl
www.vanmooktouringcars.nl

Touringcarbedrijf van Mook  
 Havenweg 130 OOSTERHOUT

Dongen’s 
Tandtechnisch
Laboratorium

Bolkensteeg 19 
Dongen 
Tel.0162-31 68 02



een schuur 2 vertrekken in. Maar daar was geen gas, water en licht. De 
gasvoorziening bestond uit butagasflessen en water werd gehaald bij de 
Coca-Cola. 
Twee jaar later konden ze verhuizen naar het nieuwgebouwde huis, waar zij 
op zaterdag water kregen en waar op de dag daarna op zondag hun 1e kind 
werd geboren, een dochter. Later werden er nog 2 zonen geboren.  
Een bijzonder detail is dat zij woonden in de gemeente Tilburg, maar dat de 
post vanuit de gemeente Dongen werd bezorgd en dat zij het telefoon- 
nummer hadden van De Moer.  
De kinderen gingen in Tilburg naar school. Een tuinder in de buurt bracht de 
kinderen met een busje en haalde ze weer op. 
Inmiddels hebben alle drie de kinderen al hun zilveren bruiloft achter de rug 
en hebben zij ervoor gezorgd dat Ans zich de trotse oma mag noemen van 6 
kleinkinderen. 
 
,ŽďďǇ͛Ɛ 
�ůƐ�ŝŬ��ŶƐ�ŶĂĂƌ�ŚĂĂƌ�ŚŽďďǇ͛Ɛ�ǀƌĂĂŐ͕�ŶŽĞŵƚ�ǌŝũ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŚĞůĞ�ƌĞĞŬƐ�ŽƉ͗�ŶĂĂŝĞŶ͕�
kaarten maken, borduren, zwemmen, gym en toneelspelen. Zwemmen deed 
zij als kind al heel graag, maar geld voor een badpak was er toen niet. Een 
ďƌŽĞƌ�ŚĂĚ�ǁĞů�ĞĞŶ�ďĂĚƉĂŬ�;ǌŽ͛Ŷ�ŽƵĚĞƌǁĞƚƐĞ͊Ϳ�ĞŶ�ĂůƐ�Śŝũ�ŚĞƚ�ŶŝĞƚ�ĚƌŽĞŐ͕�ƚƌŽŬ�
Ans het aan en door boven in een knoop te leggen paste het! 
Ter sprake komt de 25 jaar 
die zij samen met haar man 
Leo deel uitmaakte van 
Dongens Bont; een 
gezelschap dat in door Ans 
gemaakte boerenkleding 
liedjes zong en dansten. Van 
de optredens van dit 
gezelschap heeft ze nog heel 
ǀĞĞů�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ĚŝĞ�ǌĞ�ŵĞƚ�ǀĞĞů�
plezier aan mij laat zien. 
 
Verhuizen naar Dongen 
�Ž͛Ŷ�ϮϬ�ũĂĂƌ�ŐĞůĞĚĞŶ�ǀĞƌŚƵŝƐĚĞŶ��ŶƐ�ĞŶ�>ĞŽ�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�ǁŽŶŝŶŐ�ŝŶ�ĚĞ�,ŽŐĞ�
Akker in Dongen. Helaas heeft Leo daar maar kort kunnen wonen, want na 
een ziekbed van 1,5 jaar overleed Leo op 72-jarige leeftijd.  
 



06 - 51 48 33 55
c.stigter@uwassistent.nl

Gezelschap en begeleiding

Huishoudelijke hulp

Mantelzorgondersteuning

Tuin- en klushulp

Gemak en ondersteuning waar u
zich prettig bij voelt



Coronatijd 
Op aandringen van vooral haar jongste zoon, Ans is de moeder van John 
&ůŽƌĂ͕�ǁĞƌĚ�Ğƌ�ŐĞǌŽĐŚƚ�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ŵĞĞƌ�ŝŶ�ŚĞƚ�ĐĞŶƚƌƵŵ͘�͞�ĂŶ�
ǁŽŽŶ�ũĞ�ůĞŬŬĞƌ�ĚŝĐŚƚ�ďŝũ�ĚĞ�ǁŝŶŬĞůƐ�ĞŶ�ĂůůĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͕͟�ůƵŝĚĚĞ�ǌŝũŶ�
advies. 
En zo verhuisde Ans midden in de coronatijd naar dit prachtige appartement 
en kan zij vanaf haar balkon zwaaien naar haar zoon die er schuin tegenover 
zijn bloemenzaak heeft. In de coronatijd was Ans dus druk met opruimen en 
het inrichten van haar appartement waar ze nu alweer 1,5 jaar met veel 
plezier woont. 
 
Tot slot 
�ĂŶ�ŵĂĂŬƚ��ŶƐ�ĞĞŶ�ŽƉŵĞƌŬŝŶŐ�ǁĂĂƌ�ŝŬ�ĚŝŬ�ŬŝƉƉĞŶǀĞů�ǀĂŶ�ŬƌŝũŐ͗�͞�ĞŶǌĂĂŵ�ďůŝũĨƚ�
ĂůƐ�ĞĞŶ�ƌŽĚĞ�ĚƌĂĂĚ�ĚŽŽƌ�ũĞ�ůĞǀĞŶ͘͟��ĂĂƌďŝũ�ĚŽĞůƚ�ǌĞ�ŽƉ�ŚĞƚ�ǀĞƌůŝĞƐ�ǀĂŶ�ŚĂĂƌ�
>ĞŽ͕�ŶƵ�ǌŽ͛Ŷ�ϭϬ�ũĂĂƌ�ŐĞůĞĚĞŶ͘ 
Ook al heeft Ans heel veel hŽďďǇ͛Ɛ͕�ŝƐ�ǌŝũ�ůŝĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�<�K�ŝŶ��ŽŶŐĞŶ�ĞŶ�ĚŝĞ�ǀĂŶ�
�Ğ�DŽĞƌ�ĞŶ�ŝƐ�ǌĞ�ƐŝŶĚƐ�ŬŽƌƚ�ĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ�ďŝũ�͞DĞƚ�ũĞ�ŚĂƌƚ͕͟�ĚŝĞ�ĞĞŶǌĂĂŵŚĞŝĚ�
blijf je altijd voelen.  
Ans zegt gelukkig te zijn dat ze nog betrekkelijk jong was toen haar man 
overleed, zodat ze nog voldoende veerkracht en energie had om aan haar 
leven in haar eentje invulling te geven.  
Als ik me eenzaam voel, dan 
loop ik even naar een winkel 
of naar het park. En dan is er 
altijd wel iemand die je 
tegenkomt die je kent en 
waarmee je een praatje kunt 
maken.  
Dat Ans makkelijk contacten 
legt, was me al opgevallen.  
Dus kom je Ans tegen dan 
weet je dat ze misschien om 
een praatje verlegen zit!  
Dank Ans voor het leuke gesprek en ik hoop dat je nog heel veel jaren van je 
prachtige appartement mag genieten! 
 
 



Beste schaatsliefhebber! 
  
Genieten uw leden ook zo van 
schaatsen?  
 
Wat jammer dat DongenIce 
vorig jaar niet door kon gaan, 
maar dit jaar zijn we weer van 
de partij!  
 
Hierbij informeren wij u over 
het programma van DongenIce editie 15 van zaterdag 17 december 2021 tot 
en met zondag 9 januari 2022.  
 
Wij hebben speciaal voor de senioren het volgende uur gereserveerd: 
  
Donderdag 23 december van 13.00-14.00 uur 
                     
De baan is dan speciaal voor uw leden geopend tijdens het Fysio Attent 
Seniorenschaatsen. Toegang tot de ijshal en entree tot de schaatsbaan is 
voor jullie gratis. Extra hulpmiddelen voor het schaatsen zijn aanwezig en 
rolstoelen mogen de ijsbaan op maar eigen begeleiding is nodig. 
  
 Aanmelden is niet nodig. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen via de mail met schaatsen@dongenice.nl 
  
Wij hebben er zin in, zien we jullie dan?  
  
Namens de Communicatiecommissie DongenIce, Tamara Bours 
  
 



dĞƌƵŐďůŝŬ͙ 

Op woensdagmorgen 20 oktober 
werd er in de Viersprong een 
modeshow gepresenteerd door  
Van der Klooster uit Boskoop. 
 
Rond de klok van tien kwamen de 
eerste dames binnen. 
Onder het genot van een kopje 
koffie met iets lekkers kon er uitvoerig bijgepraat worden en om 10.30 uur 
ging de modeshow van start. 
 

We werden verrast. Niks oubolligs, maar een 
betaalbare eigentijdse mode van goede 
kwaliteit en pasvorm. 
Met veel bewondering en instemming werd er 
naar de presentatie gekeken, 
onderbroken met een pauze en een loterij. 
Na afloop was er een gezellige en goed 
verzorgde lunch. 
 
͛Ɛ�DŝĚĚĂŐƐ͕�ŶĂ�ĚĞ�ůƵŶĐŚ͕�ǁĂƐ�Ğƌ�ǀŽůŽƉ�
gelegenheid om de kleding te passen en te 

kopen  en daarvan werd gretig gebruik gemaakt. 
Al met al een gezellige dagje. 
 
 
 
 
     ***************** 

 

 

 

 



Paukenlaan 1
5101AR Dongen
www.apotheekvanderveen.nl
0162-313951

Alpega Apotheek van der Veen
Openingstijden van de apotheek maandag t/m vrijdag van 
08.00 uur tot 17.30.

Naast de gewone diensten die u van ons gewend bent, kunt u nu ook gebruik 
maken van onze nieuwe diensten:

- De herhaalservice (uw medicatie wordt automatisch voor u klaargelegd)
- De Medicatie Afhaal Automaat (afhalen wanneer het u uitkomt)
- De snelbalie (u bent direct aan de beurt)

Informeer naar deze nieuwe services in de apotheek!

klopt Bij ons ’t   als   een bus

KBO

De Slof 33
5107 RH Dongen
t. 0162 313535
e. tours@vanderwougroep.nl


